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 تنویه: 
ما يتم نرشه عرب هذه الدورية، هو رصد فقط ملا جاء يف مصادر مفتوحة (صحف، دوريات، مواقع الكرتونية، حسابات  

 تواصل)، يتم وضع روابطها، لذا ال يعرب بالرضورة عن وجهة نظر "املرصد"، وال يرتب أية تبعات عىل املؤسسة.

 العدد هذا 
هو   السابع  بها    "عدد خاص"العدد  أنفرد  التي  الحرصية  الرتج�ت  للدراسات"يرصد  املرصي    " املعهد 

 إل�يالت هيالري كلينتون الخاصة مبرص. 
 

 (املعهد املصري) رسائل کلینتون: الساعات األخیرة قبل إعالن تنحي مبارك

هذه الوثيقة من إ�يالت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون والتي أرسلها سيد� بلومنتال، املسؤول  

ري رودهام كلينتون،  السابق يف مكتب الرئيس بيل كلينتون. وأحد املقرب� من هيالري كلينتون لفرتة طويلة، إىل هيال 

، جاءت بعنوان: “تقرير مخابرايت وخيارات: ما حدث بالفعل وماذا  2012فرباير    10وزيرة الخارجية، وذلك بتاريخ  

يجب أن يحدث اآلن”. وتركز الوثيقة عىل تفاصيل أحداث الساعات األخ�ة التي سبقت إعالن اللواء عمر سلي�ن،  

،  2011الرئيس األسبق حسني مبارك عن السلطة، يف الحادي عرش من فرباير    نائب رئيس الجمهورية آنذاك، عن تنحي

 وتكليف املجلس األعىل للقوات املسلحة بإدارة شؤون البالد.

 ) (املعهد املصري رسائل کلینتون: موقف اإلخوان واملجلس العسکري من الحکومة

هذه الوثيقة من إ�يالت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون والتي أرسلها سيد� بلومنتال، املسؤول  

السابق يف مكتب الرئيس بيل كلينتون. وأحد املقرب� من هيالري كلينتون لفرتة طويلة، إىل هيالري رودهام كلينتون،  

 سوليفان جاكوب، نائب كب� موظفي الخارجية األمريكية آنذاك، وذلك  وزيرة الخارجية، والتي أرسلتها بدورها إىل

 ، جاءت بعنوان: “احتكاك داخيل ب� اإلخوان واملجلس العسكري”. 2012فرباير  14بتاريخ 

 (املعهد املصري) 2012رسائل کلینتون: مرسي وهجوم رفح أغسطس 

بلومنتال، املسؤول  هذه الوثيقة من إ�يالت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون والتي أرسلها سيد� 

رودهام  هيالري  الخارجية  وزيرة  إىل  كلينتون،  هيالري  من  املقرب�  وأحد  كلينتون  بيل  الرئيس  مكتب  يف  السابق 

بتاريخ   مريس”.2012أغسطس    14كلينتون،  “تحركات  بعنوان:  جاءت  نقطة   ،  هاجموا  قد  مسلحون  وكان 

من    16وقتلوا    2012أغسطس    5ألحد املوافق  تفتيش تابعة للجيش املرصي جنوب معرب رفح الحدودي يوم ا

الجنود وحرس الحدود املوجودين فيها، وجرحوا سبعة بعد تبادل إلطالق النار. وتعهد حينها الرئيس محمد  

مريس بفرض السيطرة الكاملة عىل سيناء ومالحقة الذين اقرتفوا هذا الجرم واعتقالهم. وتوعد املجلس األعىل  

 لالنتقام. وأعلنت الرئاسة الحداد ثالثة أيام عىل ضحايا الهجوم. للقوات املسلحة برد رسيع
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https://eipss.site/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%ad%d9%8a-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83/
https://eipss.site/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9/
https://eipss.site/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9/
https://eipss.site/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9/
https://eipss.site/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%b1%d9%81%d8%ad-%d8%a3%d8%ba%d8%b3%d8%b7%d8%b3-2012/
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 (املعهد املصري)رسائل کلینتون: السیسي یعرض نفسه یلع مرسي 

رسلها سيد� بلومنتال، املسؤول  هذه الوثيقة من إ�يالت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون والتي أ

رودهام  هيالري  الخارجية  وزيرة  إىل  كلينتون،  هيالري  من  املقرب�  وأحد  كلينتون  بيل  الرئيس  مكتب  يف  السابق 

 ، جاءت بعنوان: “تحركات مريس”.2012أغسطس  14كلينتون، بتاريخ 

العسكري برئاسة املش� طنطاوي، يف الوقت وتتناول الوثيقة العالقة ب� الرئيس محمد مريس ومكتب اإلرشاد واملجلس  

الفتاح السييس بالظهور يف املشهد، حيث أبلغ الرئيس مريس ومستشاريه أنه عىل استعداد ليحل    الذي بدأ فيه عبد

محل طنطاوي يف منصب وزير الدفاع، واقرتح كذلك اسم اللواء محمد العصار ليكون نائبا له. وحسب الوثيقة، فإن 

ئيس مريس إنه سيتعاون معه يف إلغاء اإلعالن الدستوري املكمل، والذي كان املجلس العسكري قد  السييس قال للر 

ويقيض بتوليه (أي املجلس العسكري) سلطة الترشيع إىل ح� انتخاب برملان جديد بعد    2012يونيو    17أصدره يف  

 إصدار دستور جديد للبالد. 

 (املعهد املصري) التأسیسیة األولیاإلخوان والعسکر بعد حل الجمعیة 

هذه الوثيقة من إ�يالت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون والتي أرسلها سيد� بلومنتال، املسؤول  

 مكتب الرئيس بيل كلينتون وأحد املقرب� من هيالري كلينتون لفرتة طويلة، إىل هيالري رودهام كلينتون،  السابق يف

بتاريخ   املقرب�،  معاونيها  أحد  هانيل،  مونيكا  إىل  بدورها  أرسلتها  والتي  الخارجية،  تحت 2012إبريل    12وزيرة   ،

ا  :”عنوان حل  تداعيات  تتناول  واالنتخاب”،  املرصي  املحكمة  الدستور  بعد صدور حكم  األوىل  التأسيسية  لجمعية 

 . 2012اإلدارية العليا ببطالن تشكيلها يف العارش من إبريل 

 (املعهد املصري) العسکر یبلغون اإلخوان بفوز مرسي قبل اإلعالن الرسمي

هذه الوثيقة من إ�يالت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون والتي أرسلها سيد� بلومنتال، املسؤول  

السابق يف مكتب الرئيس بيل كلينتون وأحد املقرب� من هيالري كلينتون لفرتة طويلة، إىل هيالري رودهام كلينتون،  

يونيو    24رجية، والتي أرسلتها بدورها إىل بعض معاونيها من موظفي الخارجية األمريكية، وذلك بتاريخ  وزيرة الخا

، تحت عنوان: “االتفاق ب� اإلخوان واملجلس العسكري”، تتناول بعض التفاه�ت التي تم االتفاق عليها ب� 2012

خ� اإلخوان بفوز الرئيس محمد مريس يف انتخابات  اإلخوان املسلم� واملجلس األعىل للقوات املسلحة بعد إبالغ األ 

 رئاسة الجمهورية عىل منافسه الفريق أحمد شفيق قبل اإلعالن الرسمي للنتائج بيوم واحد.   

 (املعهد املصري)   رسائل کلینتون: العالقة بین مرسي واملجلس العسکري واإلخوان

هذه الوثيقة من إ�يالت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون، والتي أرسلها سيد� بلومنتال،  

املسؤول السابق يف مكتب الرئيس بيل كلينتون. وأحد املقرب� من هيالري كلينتون لفرتة طويلة، إىل هيالري 

والتي أرسلتها بدورها إىل سوليفان جاكوب، نائب كب� موظفي الخارجية  رودهام كلينتون، وزيرة الخارجية،  

، تحت عنوان: “السياسة الداخلية يف مرص” ومصنفة “رسي” مع تنبيه  2012يوليو    14األمريكية آنذاك، بتاريخ  

ل  بأن املعلومات التي تحتوي عليها “تأيت من مصدر حساس للغاية ويجب التعامل معها بعناية”، حيث تتناو 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://eipss.site/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d9%84%d8%b7%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%88%d9%8a/
https://eipss.site/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
https://eipss.site/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d9%8a%d8%a8%d9%84%d8%ba%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%81%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a/
https://eipss.site/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86/
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املسلم� بعد فوزه بالرئاسة يف أواخر   واإلخوانكواليس العالقة ب� الرئيس املرصي د. محمد مريس واملجلس العسكري  

 .2012يونيو 

 (املعهد املصري) رسائل کلینتون عصام الحداد والسفیرة األمیرکیة

مونيكا،   قامت هانيل  والتي  كلينتون،  السابقة هيالري  األمريكية  الخارجية  وزيرة  إ�يالت  الوثيقة من  تتناول هذه 

املسؤول يف وزارة الخارجية وإحدى معاونات الوزيرة، بإرسالها إىل هيالري رودهام كلينتون، وزيرة الخارجية آنذاك،  

. عصام الحداد إىل السف�ة باترسون”، تناولت الوثيقة رسالة من  ، تحت عنوان: “رسالة من د 2012نوفمرب    26بتاريخ  

الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس املرصي آنذاك (د. محمد مريس) للعالقات الخارجية والتعاون الدويل، إىل آن  

املتحدث الرسمي  باترسون، السف�ة األمريكية يف القاهرة خالل هذه الفرتة، حيث تضمنت رسالة الحداد الرد عىل بيان  

حول اإلعالن الدستوري الذي أصدره د. محمد    2012نوفمرب    23باسم وزارة الخارجية األمريكية الذي رصح به بتاريخ  

 . 2012نوفمرب  22مريس يف 

 (املعهد املصري) رسائل کلینتون: مالبسات تعیین الجنزوري رئیسًا للوزراء

تتناول هذه الوثيقة من إ�يالت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون، والتي قامت شخصية يف مكتب  

، تحت عنوان: 2011نوفمرب    25الرئيس األمرييك بإرسالها إىل هيالري رودهام كلينتون، وزيرة الخارجية آنذاك، بتاريخ  

“مستجدات السياسة املرصية”، تناولت مالبسات تعي� د. ك�ل الجنزوري من قبل املجلس العسكري الحاكم آنذاك  

لتويل رئاسة الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، بعد قبول استقالة حكومة د. عصام رشف، عىل خلفية حوادث  

 حى. عنف كانت قد أسفرت عن قتىل وجر 

 (املعهد املصري) رسائل کلینتون: أحداث ما بعد اإلعالن الدستوري ملرسي

تتحدث هذه الوثيقة من إ�يالت هيالري كلينتون والتي أرسلتها شخصية أمنية معاونة لوزيرة الخارجية األمريكية 

، بعنوان: “السياسة الداخلية املرصية بشأن استحواذ مريس 2012مرب  نوف  26السابقة هيالري كلينتون إليها بتاريخ  

عىل السلطة”، عن كواليس ما جرى يف الرئاسة املرصية آنذاك بعد إصدار الرئيس محمد مريس إعالنا دستوريا يف الثا�  

سلطة مطلقة لرئيس   أثار جدال كث�ا يف أوساط املرصي� آنذاك، واعتربه البعض أنه يعطي  2012والعرشين من نوفمرب  

 الجمهورية. 

 (املعهد املصري)   رسائل کلینتون: خطط اإلخوان ملواجهة ذرائع املجلس العسکري

ق والتي  كلينتون  السابقة هيالري  األمريكية  الخارجية  وزيرة  إ�يالت  الوثيقة من  امت هيالري تتناول هذه 

، تحت عنوان: “السياسة 2011ديسمرب    22رودهام كلينتون بإرسالها إىل شخصية أمنية معاونة لها بتاريخ  

واألمن املرصي”، خططاً طارئة قام بإعدادها اإلخوان للتعامل مع أي سعي من جانب املجلس األعىل للقوات  

هذه الفرتة كذريعة لتأخ� نقل السلطة إىل املسلحة الحاكم آنذاك الستخدام أحداث العنف التي وقعت يف  

وقد اعتمدت الوثيقة يف استقاء املعلومات التي وردت بها عىل   .2012إدارة مدنية وبرملان منتخب خالل عام  

املسلم� مبرص،   العسكري املرصي واإلخوان  املجلس  املستوى مع  اتصال رفيع  إنها عىل  قالت  مصادر خاصة 

 ت غربية، وأجهزة أمنية محلية. باإلضافة إىل أجهزة مخابرا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://eipss.site/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9/
https://eipss.site/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1/
https://eipss.site/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%8a/
https://eipss.site/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%b0%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a/
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 (املعهد املصري) رسائل کلینتون: اإلخوان والحکم اإلسالمي يف مصر

واملرسلة من وزيرة الخارجية األمريكية   17/12/2011تتحدث هذه الوثيقة من إ�يالت هيالري كلينتون املؤرخة بـ  

األمرييك، بعنوان: “السياسة واألمن املرصي / الجيش واإلخوان السابقة هيالري كلينتون إىل مصدر يف مكتب الرئيس  

وانتخاب   اعت�د دستور جديد  بعد  األمنية يف مرص  الشؤون  اإلخوان لخطط إلدارة  وتتحدث عن وضع  املسلم�”، 

ب ، والقناعة لدى قيادات اإلخوان، وخصوصاً املرشد العام للج�عة د. محمد بديع، بأنه يج2012حكومة مدنية عام 

وتقول الوثيقة إن املرشد العام لج�عة اإلخوان املسلم�    أن تكون الحكومة القادمة ملرص بعد إقرار الدستور إسالمية.

د. محمد بديع ورئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك د. محمد مريس وقيادات أخرى كانوا يتناقشون يف شكل وتوجهات 

عالقات مع الغرب، وذلك بعد إقرار دستور جديد للبالد. تؤكد الوثيقة  الحكومة القادمة والوضع االقتصادي للبالد وال

أن بديع كان عىل قناعة بأن مرص الجديدة ستكون إسالمية، قامئة بشكل ما عىل النموذج الرتيك، مع رضورة أن تؤسس  

 الحكومة املرصية القادمة والجيش لعالقة عمل بينه� تكون قامئة عىل املبادئ اإلسالمية.

 (املعهد املصري) کلینتون: اإلخوان واملجلس العسکري بعد الثورة رسائل

واملرسلة من وزيرة الخارجية األمريكية   9/12/2011تتحدث هذه الوثيقة من إ�يالت هيالري كلينتون املؤرخة بـ  

األمرييك، بعنوان: “سياسة مرص الداخلية”، عن مالمح من طبيعة  السابقة هيالري كلينتون إىل مصدر يف مكتب الرئيس  

اإلخوان  وج�عة  طنطاوي،  محمد حس�  املش�  بقيادة  آنذاك  الحاكم  املسلحة  للقوات  األعىل  املجلس  ب�  العالقة 

 الطرف� املسلم� وقياداتها، خصوصاً املرشد العام للج�عة الدكتور محمد بديع. حيث تؤكد الوثيقة أن العالقة ب�

كانت ترتاوح ب� الشد والجذب، عىل الرغم من وجود مساحات اتفاق حول بعض األساسيات التي من شأنها أن تضمن  

 تحقيق مرص النتقال هادئ للسلطة من يد املجلس العسكري إىل حكومة مدنية منتخبة. 

 (املعهد املصري)  رسائل کلینتون: طنطاوي أرسل قوات مصریة لإلطاحة بالقذايف

الوثيقة من إ�يالت هيالري كلينتون املؤرخة بـ   ، املنسوبة إىل مصادر أمنية ومخابراتية،  2011مارس    2تش� هذه 

هامة يف   إىل شخصية  بإرسالها  بدورها  كلينتون  هيالري  السابقة  األمريكية  الخارجية  وزيرة  الرئيس وقامت  مكتب 

األمرييك، حول الثورة الليبية، عن قيام املش� محمد حس� طنطاوي، رئيس املجلس األعىل للقوات املسلحة الحاكم يف 

مرص آنذاك، بإرسال قوات خاصة مرصية بشكل رسي إىل ليبيا ملعاونة املجموعات العسكرية التي تشكلت ملقاومة 

وتش� الوثيقة أيضاً إىل التوصية بالحرص عىل أن يبتعد خطاب .  به بعد ذلك  دكتاتور ليبيا معمر القذايف قبل اإلطاحة

املسؤول� األمريكي� عن التهجم بشكل مبارش عىل القذايف، للحيلولة دون استخدامه ذلك األمر يف االدعاء أمام شعبه 

 بأنه يواجه مؤامرة غربية عىل بالده. 

 (املعهد املصري)  د يف العالم رسائل کلینتون: ثورة ینایر هددت قوى االستبدا

الوثيقة من إ�يالت هيالري كلينتون املؤرخة بـ   ، أي قبل تنحي حسني مبارك  2011فرباير    9تتحدث هذه 

وزير  إىل  األمريكية،  الخارجية  يف  مسئول  وهو  جاكوب،  أرسلها سوليفان  والتي  األمريكية بأيام،  الخارجية  ة 

التي �كن أن ترتتب عىل ثورة    –السابقة هيالري كلينتون   يف مرص عىل    2011يناير    25تتحدث عن اآلثار 

تقول الوثيقة إن هناك قليل من األماكن يف العامل التي    مستوى العامل، وخصوصاً عىل الدول املستبدة منها. 

https://almarsad.co.uk/
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https://eipss.site/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
https://eipss.site/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9/
https://eipss.site/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%b7%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%a3%d8%b1%d8%b3%d9%84-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b0%d8%a7%d9%81%d9%8a/
https://eipss.site/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%87%d8%af%d8%af%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85/
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السلطة له أهمية (وتداعيات) أكرب، وعىل رأس تلك الدول كانت    �كن أن يكون الخروج املخزي لحسني مبارك من

 الص�، حيث تسارعت األجهزة األمية والرقابية هناك للعمل بجد الحتواء أخبار األحداث يف مرص داخل بالدهم.

 املعهد املصري   انقالبًا  حل املحکمة الدستوریة لبرملان الثورة کان   رسائل کلینتون:

اعتربت هذه الوثيقة من رسائل هيالري كلينتون، التي أفرجت عنها إدارة ترامب مؤخراً، واملؤرخة بالرابع عرش من 

لثورة املرصية املنتخب بشكل د�قراطي، كان مبثابة ، أن إقدام املحكمة الدستورية مبرص عىل حل برملان ا2011يونيو 

انقالب؛ حيث جاءت الرسالة التي تناولت حل مجلس الشعب املرصي من قبل املحكمة الدستورية العليا يف مرص،  

 “انقالب مرص…”.  عنوان:بإيعاز من املجلس العسكري الحاكم آنذاك، رغم عدم اعرتافهم بذلك، تحت 

جهت من سيد� بلومنتال، املسؤول السابق يف مكتب الرئيس بيل كلينتون وأحد املقرب� من الرسالة التي كانت قد وُ 

إىل سوليفان   بدورها  أرسلتها  والتي  الخارجية،  وزيرة  كلينتون،  رودهام  هيالري  إىل  لفرتة طويلة،  كلينتون  هيالري 

استقاء معلوماتها عىل مصادر خاصة   جاكوب، نائب كب� موظفي الخارجية األمريكية آنذاك تضمنت وثيقة اعتمدت يف

قالت إنها عىل اتصال عايل املستوى مع املجلس العسكري املرصي واإلخوان املسلم� مبرص، باإلضافة إىل أجهزة مخابرات 

 غربية، وأجهزة أمنية محلية. 

 

 

  

https://almarsad.co.uk/
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https://eipss.site/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%8b/
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